
Protokoll från Styrelsemöte i Lit den 20 april 2013 

Närvarande: Rolf Pellving, Pär Nord, Mats Andersson, Jan-Erik Eriksson, Mats Eriksson, Anders 
Holmberg, Fredrik Nordin, Leif Aronsson, Per Roos och Ingrid Fredriksson 

§ 22 Öppnande Ordf. Fredrik Nordin önskar oss välkomna.

§ 23 Dagordningen godkänner vi.

§ 24 Justerare Till justeringsman tillsammans med ordförande väljes Leif 
Aronsson.

§ 25 Föregående från januarimötet och telefonmötet ses igenom och lägges till
         protokoll  handlingarna efter kommentarer.

§ 26 Ekonomi Kassören visar dels ekonomisk berättelse och dels ett 
        Budget förslag på budget som efter några ändringar fastställs av

styrelsen att presentera för Årsstämman. Underskottet på 
XXXXXXXXX beror mest på klubbens 75 årsfirande och 
höga jaktprovskostnader. 

§ 27 Medlemsläget Vi är i dagsläget 463 medlemmar jämfört med 502 vid samma tidpunkt i 
fjol. Det är en sjunkande tendens i hela landet, tyvärr.

§ 28  Fastställa AU– AU har beslutat att bjuda styrelsemedlemmar på årsfesten trots att vi 
           beslut varit återhållsamma med bjudningar fr.o.m. i år.

§ 29 Vandringspriser Inga protester har inkommit till sammanställningen i Årsmeddelandet och
               2012 på Hemsidan. Vi har nu vandringspriser på samtliga fasta jaktprov.

§ 30 Utbildnings/ Vi har utbildning för jaktprovsdomare enligt tidigare beslut den 24 och 25
Ungdomssatsning augusti. Harebragänget i Föllinge fortsätter sin verksamhet. Stövarjaktens 

dag anordnas som tidigare med tid och plats då vädret tillåter.

§ 31Inkomna motioner Vi  tillstyrker  Mats  E:s  motion  om användande  av  strumpor/sockor  vid 
jaktprov och skickar den vidare till Årsstämman.

§ 32 Medlemsavgifter SvStk. har för avsikt att själv administrera medlemsavgiften för ca: 
50 000:-  mot SKK:s 200 000:- men då med enhetlig avgift på 395:- för 
alla lokalklubbar. En stadgeändring måste göras. Kassören Mats A. 
redogör för Årsstämman vår styrelses beslut att följa Fullmäktigebeslutet 
från 2012. Vår klubb kommer i så fall att få 100:- per medlem i stället för 
som nu 50 :-  Vi föreslår alltså en höjd medlemsavgift 395:- för 
fullbetalande, 75:- för familjemedlem och 100:- för gästmedlem.

§ 33 Jaktprov/DM Vi  följer  det  program  som  presenterats  i  Årsmeddelandet.  DM  går  i 
Rissna 21-22 okt då det planeras bli 500:- billigare per person. Vi föreslår 
C-G Hågnäs som kommissarie att tillsammans med Jan-Erik Hellman 
vara fullmäktige men de är ännu inte tillfrågade.



                      § 34 Klubbmeddelandet  är vi mycket nöjda med och skickar ett stort TACK till Maybritt Pellving 
som enligt maken Rolf gjort det mesta arbetet själv.

§ 35 Avelsseminariet  Pär N, Rolf P; Leif A och Mats E. deltog i Hussborg från vår klubb. De 
                23 mars gav  en  redogörelse  om  lördagens,  för  alla  medlemmar,  öppna 

avelsdiskussion med en expertpanel. Under söndagen var det diskussion 
om framtida samarbete mellan klubbarna inom distriktet.

§ 36 Fäviken Fredrik N. har gjort ett förslag med Leif A. som huvudansvarig. Arbetet i  
förslaget är fördelat på många. De träffas i maj för att närmare fördela 
arbetsuppgifterna.   

§ 37 Utställning på Vi har tackat nej till hamburgerförsäljning då det gav dåligt netto efter att 
   Frösö park 19 maj ha fördelats på övriga specialklubbar också trots att vi gjorde jobbet.

Tre personer behövs till parkeringen.

§ 38 Årslotteri Vi  halverar  antalet  lotter  till  500  á  50:-  Pär  N.  fortsätter  jobba  med 
ansökan hos Länsstyrelsen och andra formalia.

§ 39 Övriga frågor a/ Fredrik N. erbjuder en instruktion i Hjärt/Lungräddning.
b/ Medlem har efterfrågat fritt medlemskap i samband med valpköp. Det 
förekommer inte men kan vara en fin gest från uppfödaren.
c/  Vi  föreslår  att  dra  ner  på  DM-presenter.  Det  får  räcka  med  de  9 
plaketter från SvStk vi beställer  + diplom.

§ 40 Nästa styrelsemöte   är konstituerande direkt efter årsstämmans avslutning.

§ 41 Avslutning Ordf Fredrik N avslutade mötet vilket gav en kort paus före Årsstämman.

Vid Protokollet:……………………………………………………………………..Ingrid Fredriksson

Justeras:…………………………………………………………………………….Leif Aronsson

Ordförande:…………………………………………………………………………Fredrik Nordin




